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Foreningen GUF’s 
   
Nyhedsbrev april 2022  
 
Generalforsamling i GUF 

Onsdag den 18. maj 2022 Kl. 19.00 i Fællesrummet på Strib Skole 

Dagsorden udsendes til medlemmerne af GUF. Efter generalforsamlingen er der en lille koncert 

med vores egen troubadur Palle Kjellberg. Der er ingen spisning efter generalforsamlingen. 

  

Tønder Festival 

Efter 2 år med aflysninger på grund af Coronarestriktioner kan Tønder atter danne rammen om en af 

de rigtig store musikbegivenheder i Danmark. Det imponerende program kan ses på tf.dk. 

Igen i år arrangerer GUF en Camp, hvor alle medlemmer er velkomne. Vi reserverer plads på 

forhånd og GUF er vært ved aftensmad en af dagene. Invitation følger. 

 

Kommende koncerter i 2022 

Billetsalget til koncerter sker på vores hjemmeside www.guf-strib.dk. Her kan der læses mere om 

de enkelte koncerter. . Vi glæder os til at kunne præsentere meget forskellige koncerter, som vi er 

sikre på vil være til glæde for vores publikum. 

 

Onsdag den 27. april 2022 kl. 20.00 på Kulturøen  

 

Søren Krogh Band 

Der venter en herlig koncert med sangskriveren og 

historiefortælleren Søren Krogh, som er ude med sit 10. album. 

Gratis koncert. Billetter skal reserveres. 

 

Tirsdag den 24. Maj 2022 kl. 20.00 på Kulturøen  

 

Lunau & Sund med Palle Hjorth  
Fynsk duo med rødder i den nordiske sangskrivertradition. Med 

på scenen er keyboardtroldmanden Palle Hjorth  

Gratis koncert. Billetter skal reserveres. 

 

NYT - NYT - sæt allerede nu kryds i kalenderen 

 

Fredag den 17. juni 2022 er der Sommerkoncert ved Strib Bådehavn fra kl. 17.00 

Bestyrelsen arbejder med at tilrettelægge en udendørs koncert ved Strib Bådhavn i samarbejde med 

SuperBrugsen i Strib.  Der vil være boder, sjov og selvfølgelig musik, for hele familien  

 

Der er to koncerter ved Sommerkoncerten:  

Der er ingen billetbestilling til denne koncert – kom frit og få en god sommeraften på havnen i 

Strib 

 

 

 

http://www.guf-strib.dk/
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18.00-19.15 Laursen  band. 

 

Laursen er et dansk folk-band, som på original vis blander 

ørehængende melodier med banjo og farverige, dansksprogede 

tekster om mennesker og samfund.   

 

 

 

 

 

 

20.00-21.15 Shamrock     

Shamrock med Denis McLauglin, Svend Erik 

Larsen, Pia Nygaard og Jens Holgersen spiller 

folkemusik  med rødder i det skotske og irske. Det er 

velkendte musikere med højt humør og spilleglæde, 

som vi møder hvert år på Strib Vinter Festival i Irsk 

Pub og CaféScenen.  

 

 

 

Følg med her på siden og på Facebook, når programmet for sommerkoncerten opdateres. 

 

 Fredag den 2. september 2022 kl. 20.00 på Kulturøen 

 

The Shackleton Trio (UK) 

Trioen kommer charmerende ud over scenekanten med 

energisk, veloplagt folkemusik, der rummer et bredt spekter 

af engelsk, amerikansk og skandinavisk-inspireret musik. 

Trioen kommer fra East Anglia, og er sympatiske og 

velspillende med Georgia Shackleton i front på vokal og 

violin. Omkring sig har hun Aaren Bennett på guitar og Nic 

Zuppardi på mandolin. De tre udgør en sammenspillet enhed 

med egen sound, stemme og stil. 

  

 

Torsdag den 22. september 2022. kl. 20.00 på Kulturøen 

 

Basco 

Basco er folkemusik med violin- og violagniden, 

guitarswing og træk i både harmonika og basun. Det er 

musik med stor energi. Musikerne er alle uddannet ved 

konservatoriet i Odense og spiller hver især i alle 

tænkelige og utænkelige sammenhænge inden- og udenfor 

den danske folkemusikscene – og altså også sammen. Det 

er dansk musik og så alligevel ikke… 
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Årets store koncert i Multisalen ved Vestre Skole – sæt allerede nu et kryds i kalenderen: 

Lørdag den 5. nov. 2022 kl. 20.00  

 

Koncert med Lars Lilholt Storyteller   

 

  lev  ars  il ol   s sange i akustiske, intime, indendørs og 

afdæmpede versioner med de dertil hørende historier i det som 

Lilholt selv kalder Storyteller 2022. 

 

 angene er ikke gre e  ud a  den  lå lu     e  ar alle  ilkn   ede 

under undige  or  llinger  ra  il ol s e  er ånden lange liv.   

 

 

Onsdag den 30. november 2022 kl. 20.00 på Kulturøen 

 

Aoife Scott – trio  
 

Aoife Scott er en prisvindende folkesanger og sangskriver med base i 

Dublin, Irland.   

 

Aoife er født ind i den legendariske Black familie og stiger støt til toppen af 

den traditionelle og folkemusikscene og har længe haft succes som en 

etableret kunstner i sig selv. Skrøbelig og æterisk det ene øjeblik og stærk og 

levende det næste, udforsker hendes dynamiske og dybe vokal de 

følelsesmæssige dybder i hendes tekster og efterlader publikum fascineret.   

 

 

 

Strib Vinter Festival som i de gode gamle dage 

 

Strib Vinter Festival er en tradition for mange mennesker, både i lokalområdet omkring Strib og 

Middelfart, men i høj grad også ude i det ganske land. Musikglade koncertgæster, frivillige, og 

musikere strømmer hvert år til Strib for at få del i den gode musik og glade stemning, der er på 

festivalen. Et almindeligt år er det op mod 2000, og på trods af den store usikkerhed der har været 

op mod festivalen, var der mere end 1500 besøgende i år. 

 

Strib Vinter Festival har hele 18 koncertnavne på festivalens store scener. Fredag aften var de store 

højdepunkter Poul Krebs med band, og irske Eleanor Shanley der sang til den helt uovertrufne 

guitarist John Feeley. Lørdag var der stor tilslutning til koncerter med Allan Olsen og Dorthe 

Gerlach, men egentlig er det svært at fremhæve nogen frem for andre, for der var så mange store 

musikalske oplevelser.  

 

Også på CaféScenen, hvor publikum ganske gratis kan lytte til mindre kendte solister og bands, var 

der mange musikalske højdepunkter til et talstærkt publikum. 

 

En gammel tradition, som festivalen har taget op igen, er børnekoncerten. Denne gang med trioen 

Bjørnetjenesten, som henrykkede 60 børn og deres forældre lørdag formiddag. Imens spillede 

Godsejernes Jazz – og Blues Band til frokost og sildebord for andre af de mange 

festivalgæster, og også her havde mange lokale valgt at indtage deres lørdagsfrokost. 

I Irsk Pub er der stemning og fællessang på de gamle irske sange, og Denis McLaughlin og hans 

band spillede Whiskey in the Jar, så publikum selv måtte smage på drikken. Det er vist længe siden, 

at der har været sådan en stemning. 

 



 

4 

Festivalarrangøren havde sørget for at publikum og frivillige kunne føle sig Coronasikre med 

skiltning og afskærmning, ligesom der var spritdispensere overalt så festivalens besøgende selv 

kunne tage de nødvendige forholdsregler i forhold til egen sikkerhed. 

 

Regnskabet er tæt på at være færdigt og fremlægges på den kommende generalforsamling. Vi har 

nu masser af energi og lyst til at gå i gang med at planlægge næste års festival. 

 

Fest for frivillige og medlemmer 

 

Den 5. marts var vi 80 personer samlet til fest på Strib Skole for at takke hinanden for en endnu en 

dejlig festival. Der var god mad og god musik af Bakersfield og en bar med meget lave priser. Det 

blev en dejlig aften.  


